Tisztelt Partnerünk, Kedves Kolléga!
Az

Európa

Tréning

novemberi

teaházi

programján

a

stratégiai-

és

változásmenedzsment tapasztalatok áttekintésére került sor.
A gondolatébresztı elıadást Kozák Tamás nyitotta meg,
aki a stratégiai- és változásmenedzsment jellemzı vonásait
mutatta be az állami, illetve a magánszektor példáján
keresztül. Megismerkedhettünk a változásmenedzsmenttel,
a szervezeti változások alapjellemzıivel, a különbözı
vezetési

stílusokkal,

valamint

a

vállalati

vezetés

környezethez főzıdı viszonyával.
„A változásmenedzsment nem más, mint a stratégia életre keltése.” hangzott
el a szakmai esten. A szervezet magatartását a változó környezethez kell
alakítani, ezért ennek érdekében a szervezeti felépítésen és a szervezeten
belüli hatalmi viszonyokon érdemes változtatni.
Az elıadótól megtudhattuk, hogy a változás „elbukásának”

gyakori oka

lehet a jövıkép nem megfelelı kommunikálása, a rövid távú sikerek hiányos
megfogalmazása, vagy pedig a változás során fellépı akadályok leküzdése.
A stratégiai döntéshozatal jelentıs eltérést mutat a
két szektor tekintetében. Míg az állami szektorban
inkább

korlátozottab,

megfontoltabb

(fıként

politikai támogatottság szükséges a stratégiai
változtatások

eléréséhez),

addig

a

versenyszférában a változás folyamatos és fıként
a piac által vezérelt.
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Élénk polémia zajlott le e tekintetben, s a szakmai fórumon résztvevık a
korábbi és jelenlegi tapasztalataikat egybe vetve arra a következtetésre
jutottak, hogy a két szektor stratégiai és változásmenedzsment döntési,
felelısségi és megvalósítási lépéseihez különbözı eszközök szükségesek mind
a verseny, mind az állami szférában.
A sokszor elgondolkodtató véleménycsere során hallhattunk példákat arra is,
hogy a két szektor sajátosságoknak megfelelıen hogyan vihetık véghez a
stratégiai és változásmenedzsment lépések, kezdeményezések.
Következı Teaházunk január végén kerül megrendezésre.
A szakmai délutánon bemutatott prezentáció megtekinthetı a www.europatrening.hu
oldalon
a
Programok,
azon
belül
a
Szakmai
Programok
almenüben.
Tréningprogramjainkkal, illetve a következı fórumunkkal kapcsolatban kérjük, forduljon
hozzánk bizalommal, és keresse Nagy Zsófia marketing referenst a (30) 676 9844-es
számon, vagy a marketing@europatrening.hu email címen.

Köszönjük figyelmét!
figyelmét!
Szeretettel várjuk legközelebb is!

Hírlevél olvasóinknak áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag új
esztendıt kívánunk!
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